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ATA DA 22
a
 (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE 

VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.  

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (27/06/2022), reuniu-se o Plenário 

da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, inscrita no 

CNPJ/MF nº. 01.040.648/0001-54, em sua sede, sito: Avenida Iguaçu, 098, Centro, nesta Cidade, 

para a Sessão Ordinária, com a presença dos Vereadores: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens 

Fagundes (PSD), Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do 

Nascimento (PODE), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD), e Valdemir Boger 

(PSD). Ausente o Vereador Jose Danillo Locks (PSD). A Sessão teve início no horário regimental, 

presidida pelo Vereador Andrey Herculano que cumprimentou a todos, convidou para a invocação a 

Deus com a oração ao Divino Espírito Santo e declarou aberta a Sessão. No Expediente do Dia: 

Leitura da Ata da Sessão anterior. Em discussão: o Vereador Ezequiel do Nascimento se manifestou 

dizendo que votaria contra a Ata devido discordar do registro do termo “baixo calão”, referente as 

suas palavras no pronunciadas da Tribuna na sessão anterior e que segundo sua análise não se 

enquadraria no termo. Ata posta em votação, aprovada por seis votos favoráveis e um contrário, 

voto contra do Vereador Ezequiel do Nascimento. Leitura do Ofício nº 132/2022, do Executivo 

Municipal. Leitura do Ofício nº 50/2022, da ACAMSOP.  Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 

nº 010/2022, do Executivo Municipal. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 020/2022, do 

Executivo Municipal, encaminhado para parecer das Comissões Permanentes. Na Ordem do Dia: 

Leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 018/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: 

“Transforma em área urbana a Chácara N° 07-A-2, da GLEBA N°. 24- FB, em Lote Urbano N° 07-

A-2, do patrimônio da cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, e dá outras providências”. 

Em discussão: Vereador Valdemir Boger disse que a chácara está localizada no perímetro urbano 

municipal sendo necessária a sua regulamentação. Também manifestou voto favorável o Vereador 

José Ivonei Boger. Em votação: votação nominal, com o voto do Presidente, aprovado por todos os 

Vereadores presentes, segundo turno de votação. Nas Explicações Pessoais dos Vereadores 

inscritos: Vereador Valdemir Boger cumprimentou a todos; solicitou ao Prefeito que busque 

solucionar caso de vala aberta em lateral de via, em frente da clínica de fisioterapia e também no 

loteamento na saída para a Linha Furna, que está atrapalhando a população; solicitou serviços de 

manutenção de estradas de Cabeceira do Lontra; parabenizou a equipe de futebol Esperança pela  
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vitória no último final de semana. Vereador Adelir Badziak justificou sua ausência na sessão 

anterior por motivos de saúde; citou serviços realizados pelo setor viário; divulgou evento de 

campeonato de futebol no campo de Novo Horizonte. Vereador Ezequiel do Nascimento 

cumprimentou a todos; comentou que a Tribuna é o momento da fala de cada vereador de livre 

escolha, e que fez opção de fazer as cobranças na forma de “lives” para também informar a 

população; disse que é vedado aos colaboradores terceirizados o uso de veículos públicos e que tem 

presenciado constantemente tais condutas e devido a isso fará registros dos fatos como forma de 

fiscalização. Vereador Jose Ivonei Boger, fez uma prestação de contas para a população de Serviços 

solicitados, que as obras já se iniciaram e que até a Festa do Colono estará concluída; Fez convite 

para Tradicional festa na Comunidade do Rio Gavião; parabenizou equipe de futebol Esperança 

pelo bom desempenho no Campeonato Regional. Vereador Alencar José Luchtenberg, relatou 

viagem a Capital do Estado, acompanhando o Prefeito, visitando secretarias visando liberação de 

recursos; fez convite para Festa Julina das escolas na comunidade de Barra Bonita. Vereador Nilson 

Jose Formaio procedeu a leitura de um Pedido de Esclarecimento com solicitação de instauração de 

PAD- Processo Administrativo Disciplinar, de sua própria autoria, acerca da conduta do Vereador 

Ezequiel do Nascimento em proceder ataques verbais contra a sua pessoa, com uso de adjetivos 

desabonadores, durante uso da Tribuna na Sessão Ordinária de vinte de junho, objetivando colocar 

um fim na situação; fez agradecimento a todos que participaram da Festa Junina do Colégio CENE; 

fez pedido verbal de troca de lâmpadas na iluminação Pública do Bairro Marcelino Engels; fez 

agradecimentos de emendas parlamentares disponibilizadas. O Senhor Presidente solicitou uma 

atenção especial do Executivo aos pedidos verbais dos Vereadores que são solicitações da 

população; fez agradecimentos e parabenizou aos responsáveis por eventos festivos e esportivos 

realizados no Município; citou a “live” do Vereador Ezequiel do Nascimento dizendo estar 

preocupado com a forma que foi abordado o assunto do corte de água em razão da falta de 

pagamento; ao ser interrompido pelo mesmo, disse que cada Vereador deve responder por seus atos 

dentro e fora da Câmara. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

Sessão. Plenário Vereador José Luchtemberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança 

do Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue assinada.  

 

Andrey Herculano                                                                                                          Valdemir Boger  
Presidente                                                                                                                         Primeiro-Secretário 


